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Freguesia da Ribeira Grande – Matriz
Junta de Freguesia

Acta número dez
------ Aos dezassete dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezoito, na sede da
Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu-se ordinariamente, pelas vinte horas, Hernâni
Ricardo Costa, André Francisco Ferreira Mendonça e Cátia de Jesus Faria Torres,
Presidente, Secretário e Tesoureira, respetivamente.---------------------------------------------------Em nome da lei, o Presidente deu por aberta a reunião com a seguinte Ordem de
Trabalhos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto um) Assuntos de interesse para a freguesia e apreciação e votação da gestão diária
da Junta de Freguesia;--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois) Preparação do dia Solene da Junta de Freguesia;----------------------------------------Ponto três) Colaboração nas Festas do Sagrado Coração de Jesus da Matriz;----------------Relativamente ao ponto um da Ordem de Trabalhos, o Presidente de Junta deu
conhecimento

das

atividades

desta

Autarquia,

seguidamente

o

Secretário

deu

conhecimento de toda a correspondência recebida e por fim a Tesoureira deu
conhecimento referente aos pagamentos efetuados por esta Edilidade, que foi aprovado por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia
tomou a palavra para referir que neste ano a comemoração do dia Solene da Junta de
Freguesia que se vai comemorar no dia 01 de Setembro, deveria ser uma sessão ao ar
livre, aproveitando o passeio à frente da sede da junta de freguesia. O Presidente propôs
também que deveriam ser entregues três distinções honoríficas, sendo uma de mérito
empresarial, outra de mérito de instituição e por último uma de mérito individual. Para estas
três distinções propôs os nomes de Sr. Miguel Alves Diogo, a Irmandade do Espírito Santo
de Trás-Mosteiros e a Sra. Lúcia Vieira, respetivamente segundo a ordem atrás referida.
Assim sendo, esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade.----------------------------------Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta propôs uma
colaboração estreita com a Comissão Fabriqueira da Igreja da Matriz de modo a que as
Festas possam decorrer de uma forma mais dinâmica. Assim sendo, foi proposto que o
apoio logístico por parte dos recursos humanos da Junta de Freguesia seria mais intenso e
constante, aliviando assim as dificuldades que as comissões fabriqueiras têm passado nos
últimos anos. Esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade.--------------------------------
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------ E nada mais havendo a tratar nesta reunião, foram encerrados os trabalhos tendo
sido elaborada esta acta que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada nos termos da
lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:
O Secretário:
A Tesoureira:
________________________________________________________________________________
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